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Început de drum...

A scrie este întotdeauna un act de curaj,
este astfel căci înseamnă a te expune exteri-
orului, în sine un fapt întotdeauna problema-

tic, un fapt întotdeauna riscant. Şi totuşi s-a scris. Surprinzător sau nu, lucrurile despre 
care se scrie în prezent sunt tot aceleaşi despre care s-a scris încă de când lumea a început 
a scrie. Împrejurimile scriitorului, sau dispunerea lumii de a înţelege un lucru sau altul, 
în vreun fel sau altul, sau deloc sunt cele care s-au schimbat, nu lumea, nu oamenii. Acest 
fapt nu face decât să arate că omenirea prea puţin s-a schimbat, chiar dacă unele epoci 
au ales să-şi amintească de unele lucruri şi să uite de altele. La rândul său, chiar dacă 
probleme de fundal sau de detaliu rămân, acest fapt permite dialogul dintre generaţii. 

Micro-studiul de faţă îşi propune tocmai un astfel de dialog, fără a fi exhaustiv, 
gândit ca punct de plecare pentru viitoare cercetări de mai mare amploare. Prima parte 
a studiului este una teoretică menită familiarizării cu, şi calibrării instrumentelor de 
lucru, a doua parte a studiului dedicată fiind cercetării practice. 

Aşa cum titulul sugerează, spaţiul supus cercetării este spaţiul liricului eolic arhaic, 
mai precis o parte a operei safice, scopul fiind creionarea, dacă nu chiar trasarea 
principalelor linii ale figurii safice. Alegerea este motivată de posibilitatea observării 
– de la distanţă ce-i drept – a trei grupuri: primul grup ca apropriere fiind aristocraţia 
milesiană, cel din care provenea şi Sappho, al doilea aflat în imediata proximitate a 
primului circumscriind populaţia lesbiană, iar al treilea, cel mai îndepărtat, cuprinzând 
elitele polisurilor arhaice. Prin observarea lor se spera a creiona unele trăsături a unui 
segment bine definit al acestor grupuri, femeile. 

Pentru a fi mai clari, obiectivul principal al acestui studiu se rezumă doar la conturarea 
figurii safice, iar ce se poate deduce că avea aceasta în comun cu femeile contemporane ei 
constitue scopuri secundare, nu neapărat ţintite, dar atinse prin cercetarea figurii safice, 
exdinterea cercetării urmând a fi pusă în practică cu altă ocazie. Concluziile acestui 
studiu nu trebuie înţelese ca fiind nici definitive, nici per se suficiente pentru a explica 
locul femeii în polisul arhaic, lipsa de coerenţa politică implicând-o şi pe cea culturală. 

Privind abrevierile şi notele din subsolul paginii, folosirea abrevierilor în corpul 
textului va fi pe cât posibil limitată din dorinţa de a uşura lectura textului, tot din acelaşi 
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motiv trimiţând în subsolul paginii acele observaţii, critici, explicaţii sau informaţii legate 
de subiect care prin amploarea lor ar rupe ritmul textului.

Alegerea fragmentelor analizate este motivată tocmai de natura lor. Dacă în cazul 
câtorva unicitatea exprimării este cea care atrage atenţia, altele au fost alese datorită 
conciziei şi expresivităţii verbalizării vreunei emoţii, altele datorită rafinării şi imaginilor 
redate, sau datorită frumuseţii execuţiei. 

Tratarea versurilor va avea în vedere şi limitarea impusă de natura lor fragmentară, 
acestea fiind presupuse a fi cele cu cea mai mare valoare artistică, prezentând formulările 
şi abordările cele mai personale ale poetesei, alegere făcută nu pentru a preveni 
defavorizarea unor versuri în defavoara altora, ci datorită faptului că sunt singurele 
care mai fiinţează.

Pintre scopurile propuse în acest studiu nu se află reconstituirea unor secvenţe mai 
lungi din fragmente mai scurte, fapt în sine ce nu va exclude compararea fragmentelor 
între ele în vederea discernerii unei nuanţe sau a unui ritm sau a vreunei similitudini.

Modul în care s-a realizat concordanţa fragmentelor utilizate şi traducerile acestora 
este următoarea: Leob Classical Libray/ Lombardo/ Powell, prin urmare Sa fr.2LCL/ 
6L/ 2P se referă la acel fragment cu versurile lui Sappho care în ediţia Loeb Classical 
Library ocupă a doua poziţie, în ediţia lui Lombardo ocupă a şasea, iar în ediţia lui 
Powell ocupă tot a doua. Prima ediţie fiind una critică bilingvă, următoarele două fiind 
alese fie datorită traducerii sugestive, fie traducerii unor versuri extrem de fragmentare 
netraduse în altă parte, fie datorită datei recente de publicare. 

Transliterarea numelor proprii şi termenilor specifici din greacă va încerca să respecte 
pe cât posibil varianta greacă originală, fară a da rezonanţe latine acestora.

Vocile trecutului

Poetesele epocii arhaice greceşti. Oricât de „zgomot semantic” ar putea să sune 
această descriere, acestea nu au fost parte a unei lumi de basm. Au fost, încâ sunt, 
alături de atât cât a supravieţuit din operele lor, parte a realităţii. Este drept că pe 
măsură ce ne apropiem de epoca elenistică cunoaştem numele a tot mai multor poetese 
şi scriitoare, însă ne sunt cunoscute şi numele câtorva poetese ale epocii arhaice, fie 
chiar doar numele lor.

Într-o asemenea ipostază o găsim pe Myrtis, cu excepţia unei singure parafraze 
citate de Plutarch, opera sa ne este practic necunoscută. Detaliile despre viaţa sa tot 
puţine sunt. Se ştie că era o practiciană a poeziei lirice, că a trăit cândva spre sfârşitul 
sec. VI a.C., presupusă a fii maestra atât a lui Pindar cât şi a Korinnei, „doi dintre cei 
mai stimaţi poeţi lirici greci”1. 

Iată deci un alt nume, Korinna, tot o practicantă a poeziei lirice, din a cărei operă 
s-au păstrat pe lângă câteva fragmente scurte, şi două fragmente mai consistente. Unii 
ar fi de părere că, probail, Korinna şi-ar fi scris operele în sec.V a.C. – fapt care s-ar 

1 Hellen Green, edit., Women Poets in Ancient Greece and Rome, University of Oklahoma Press: 
Norman, 2005, p. 194.
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potrivi de minune cu povestea vieţii lui Myrtis – alţii însă ar fi de părere că şi-ar fi scris 
operele în sec. III a.C.

Tot din sec.VI a.C. se mai ştie despre o anume Kleobulina, scriitoare de ghicitori, 
dintre care doar trei se mai cunosc.

Cea mai cunoscută dintre vechile „cant-autoare”, a zecea muză, este cea care începe 
– voit sau nu – o tradiţie a poeteselor lirice2, Sappho lesbiana, cea din insula Lesbos. 
Peoziile sale au făcut din ea încă din timpul vieţii o artistă de „faimă internaţională”, ca 
apoi trecerea anilor să facă din ea cea mai cunoscută scriitoare a anticităţii, fapt ce a tras 
după sine şi faima sa actuală. Din cele nouă cărţi de poezie scrise, doar puţin peste două 
sute de fragment se păstrează, multe dintre care foarte scrute, şi doar două poeme întregi. 

Probleme de tehnică sau probleme tehnice?

Termenul prin care literaţii antici desemnau poezia lirică apare abia în sec. al II-lea 
a.C.3.În plină epocă elenistică, printre altele perioadă de studiu a autorilor clasici şi 
arhaici, din nevoia de a desemna atât o specie literară anume cât şi practicanţii acesteia, 
specie care avea de-a face cu lira, aşa cum şi termenul în sine arată, a rezultat termenul 
„lurikos”, sau „ceea ce ţine de liră”.

În vremea celor nouă poeţii lirici însă circula un alt termen, cel de „melos”, prin care 
înţelegem fie „cântec”, fie „melodie”. Atât liric cât şi melic – obţinut tot precum liric – au 
coexistat, utilizarea lor cunoscând însă nuanţări. Mai vechiul melos şi derivatele sale fiind 
puse în legătură cu mai multe tipuri de poezie, fără a avea vreo conotaţie temporală, 
iar lurikos „fiind asociat în particular cu peozia lirică timpurie”4. În aceste forme, şi cu 
aceste înţelesuri, cei doi termeni au fost preluaţi de romani, folosiţi fiind astfel până în 
timpurile Renaşterii.

Sensul celor doi termeni s-a schimbat însă la cumpăna secolelor XVIII şi XIX, de aici 
înainte melos şi melic fiind folosiţi tot mai puţin, tot în legătură cu poezia lirică arhaică, 
iar liric căpătând de la începutul epocii moderne un sens tot mai larg, ajungând să 
cuprindă atât elegiile cât şi iambii5, specii care până mai înainte vreme nu erau asimilate 
poeziei lirice, toate acestea fără a-şi pierde şi înţeleseul mai restrâns, strict de poezie lirică. 

Indiferent dacă alegem să dăm un sens mai larg sau mult restrâns liricului, acesta 
se distinge de restul speciilor literare prin prezenţa, mai mult sau mai puţin, marcantă 
a unui „eu” – ceea ce noi azi numin „eul liric” – de cele mai multe ori un eu care se 
manifestă într-un prezent perpetuu, şi deci şi prin conţinutul afectiv – fapt care exclude 
miticul din schema – şi prin întreprinderea unei acţiuni specifice, scop al formulării 
respectivelor rândurilor, o invocare a unei divinităţi, „fie o rugă, fie o îndemnare, fie a 

2 Unii cercetători contemporani sunt de părere că multe dintre poetesele din epocile mai târzii ale 
Greciei antice s-ar fi considerat urmaşe continuatoare a operei safice, acestea având conştiinţa 
unei continuităţi artistice încă din vremea lui Sappho. 

3 Felix Budelmann, edit., Introducere la The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge 
University Press, 2010, p. 2.

4 Ibidem
5 Ibidem
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instrui”6 şi tot aşa, menite a fi cântate – iniţial, ca în epoci ulterioare să fie doar recitate 
sau lecturate – într-un anume tip de context.

Poate, probabil nu pentru mulţi, cel mai dureros aspect al întregii afaceri este 
pierderea tocmai acelei trăsăturii definitorii a speciei, şi anume muzica. În societatea 
europeană contemporană poezia e fie recitată într-un context mai mult sau mai puţin 
public, fie, de cele mai multe ori, citită individual. Probabil datorită acestui fapt ne 
scapă din vedere una dintre dimensiunile acestui fel antic de a scrise, obiceiul de a pune 
versurile pe melodie – aşa cum recunosc şi anticii – favorizând o atmosferă sau alta. 
Această trăsătură ar trebui văzută, înţeleasă ca ajutând la realizarea unei comuniuni, o 
trecere de la afectivitate individuală la afectivitate colectivă7. 

Relaţia dintre text şi melodie nu trebuie înţeleasă ca una fix, rezonabil ar fi să 
presupunem o felxibilitate între cele două, textul având însă „preponderenţa în 
compunerea melodiei”8. Cât despre relaţia artist-artă-context ( publicul martor al 
reprezentării respectivei compoziţii ), nu întotdeauna o putem descrie cu siguranţă, iar în 
cazul compoziţiilor lirice stricto sensu cu atât mai puţin. Nu putem decât să ne imaginăm 
în prezenţa cui Sappho îşi culegea corzile, situţia nefiind singulară, „incertitudinea 
înconjurând reprezentaţia multora dintre peoziile lirice greceşti”9. 

Dacă iniţial prin liric se înţelegea acea poezie cântată cu ajutorul unei lire, excluzând 
elegiile şi iambii, iar dacă astăzi din punct de vedere tehnic prin liric se poate înţelege 
atât poezia lirică, cât şi, cu sens lărgit, poezie lirică şi elegii şi iambi, intervalul temporal 
pentru care se consideră a fi la locul său folosirea acestei sintagme cuprinde epoca arhaică 
şi clasică a Greciei antice, limita superioară aplicabilităţii termenului plasându-se undeva 
spre „sfârşitul sec. al V-lea sau începutul sec. al IV-lea a.C.”10.

Pară, prună sau măr?

Trăsătură specifică a studiului lircului încă din epoca elenistică este încercarea de a 
sistematiza aceste lucrări, lucrări simultan diferite şi asemănătoare. Pe de o parte variate 
din punct de vedere al compozitie, al publicului, al mesajului, pe de alta asemănatoare 
din punct de vedere al compoziţiei, publicului şi mesajului, aceste fructe ale impulsului 
artistic trebuie înţelese ca fiind singularităţi multifaţetate, în sensul în care o poezie poate 
prezenta trăsături comune cu o alta fără a aparţine aceleiaşi specii: pot fi scrise în metri 

6 Idem, p. 7.
7 Rolul melodiei în antichitate poate fi înţeles relativ bine dacă privim formele artistice ale 

acelor societăţi care au păstrat încă vii aceste tradiţii, barzii chinezi şi mongolezi fiind un bun 
exemplu în acest caz.

8 Felix Budelmann, edit., Introducere la The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge 
University Press, 2010L p. 9, cu menţiunea că alegem folosirea termenului de „melodie” dat 
fiind faptul că asemenea elemente – ritm, melodie şi armonie – sunt elementele tipice muzicii 
care apare în epoca Renaştere, nici într-un caz caracterizând melodiile din antichitate.

9 Ibidem
10 Idem, p. 4, tot aici punându-se în discuţie şi alte probleme de definire a liricului, cum ar fi şi 

cele ale semanticii contemporane. 
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asemănători, să aibă subiect asemănător, să fie menite unui public asemănător, dar să 
aparţină unor genuri literare distincte într-un caz, iar în altul să aparţină aceluiaşi gen, fără 
a uita de compoziţiile mixte, cum ar fi „introducerea prin monodie a unei poezi corale”11. 

Scopul acestei precizări este cel de a atrage atenţia asupra diversităţii criteriilor în 
funcţie de care un poem este inclus într-o categorie sau alta. Dacă unele dintre aceste 
poeme pot fi incluse într-un anume gen în funcţie de trăsăturile lor, nu la fel de uşor 
se pot aplica aceleaşi criterii la altele, în asemenea situaţii invocate fiind alte tipuri de 
criterii: dacă în cazul unora se aplică termeni precum elegie, epinikion sau alţi termeni 
desemnând un gen formulat încă din antichitate, în cazul altora diferenţierea se face 
în funcţie de plasarea respectivei opere pe o axă a căror capete sunt reprezentate de o 
pereche antinomică, cum ar fi perechea public/privat, sau coral/individual care reprezintă 
o polarizare făcută de contemporani, fără a uita de perechea recitat/cântat, pereche în 
vigoare din timpurile antice12. 

Pentru a ilustra o pereche impusă de contemporani prezentăm prechea cântecului 
coral şi monodia. Monodia, sau cântecul individual diferă de poezia corală prin faptul 
că este cântată de o singură persoană, nu de un cor, prin metrul în care este compusă şi 
prin limbaj. Dacă poezia corală este caracterizată de structura strofă, antistrofă şi epodă, 
metri elaboraţi, şi de un limbaj „artificial, cu elemente pregnante dorice”13, monodia este 
caracterizată de strofe scurte şi repetate, metri simpli, şi cel mai adesea compusă în dialectul 
compozitorului, „eolic în cazul lui Sappho şi Alceu, ionic în cazul lui Anacreon”14. 

Sappho – date biografice

Despre Sappho se poate presupune că s-a născut cândva între 635 şi 63015 a.C., fie în 
Mytilene fie în Eressos16 pe insula Lesbos, fică a unei familii nobile17, petrecându-şi însă 

11 Felix Budelmann, edit., Introducere la The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge 
University Press, 2010, p.11, prescurtat de aici înainte ca TCCGL.

12 Mai pe larg despre subiect în Introducere la The Cambridge Companion to Greek Lyric; 
13 David Campbell, edit. & trans., The Loeb Classical Library, Greek Lyric I, Sappho and Alcaeus, 

Harvard University Press, Londra, 1990, p. x.
14 Ibidem
15 Idem, p.xi; Strabon spune despre Sappho că ar fi contemporana lui Alceu (născut în jur de 620 

a.C.) şi a lui Pittacos (645-570 a.C.); Ateneus spune despre Sappho că ar fi contemporana lui 
Alyattes, rege al Lydiei(610-560 a.C.), caz în care intervalul 635-630 a.C. ar putea fi cel în care 
s-a născut, care s-ar fi potrivit şi cu afirmaţia lui Eusebiu, care spune că Sappho ar fi devenit 
faimoasă în jur de 600-599 a.C., presupunând desigur ca Sappho a devinit apreciate la, sau 
spre maturitate. 

16 Pentru varianta cu Mytilene găsim menţiuni în papirusul Oxyrhynchus, 1880, fr. 1 şi Suda Σ 
108, (iv 323s. Adler, iar pentru cea cu Eressos găsim o menţiune în Suda Σ 107, (iv 322s. Adler); 
mai pe larg în D. Campbell, edit. & trans., The Loeb Classical Library, Greek Lyric I, Sappho 
and Alcaeus, Harvard University Press, Londra, 1990, p. 2-4.

17 D. Campbell, edit. & trans., The Loeb Classical Library, Greek Lyric I, Sappho and Alcaeus, 
Harvard University Press, Londra, 1990, p. xi; Unul dintre fraţii săi – Larichos – ar fi fost 
paharnic la prytaneul din Mytilene, funcţie rezervată doar băieţilor din cele mai bune familii.
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mare parte a vieţii în Mytilene. Părinţii ei – Skamandros18 şi mama Kleis – se pare că ar mai 
fi avut copii, Sappho având trei fraţi, Eriguios, Larichos şi Charaxos, cel mai vârstnic19. A 
fost probabil căsătorită20, având şi o fică, pe nume tot Kleis, cu care pleacă în Sicilia, în exil 
cândva între 604-595 a.C.21 fapt ce ar indica o familie cu o viaţă politică activă. 

Sappho a strârnit multe şi diverse reacţii încă din epoca sa, pasiunea atestată în 
compoziţiile sale demonstrând că tocmai aceasta a generat lirismul său, pasiune şi lirism 
care au făcut din ea a zecea Muză. Merită spus că reacţii dintre cele mai ciudate au apărut 
şi la mult timp după încheierea antichităţii22,

Ca mai toate „divele” respectabile, Sappho ar fi avut un sfârşit tragic, născut dintr-o 
dragoste neîmpărtăşită, fapt cu totul posibil a fi o fabricaţie a poeţilor comici de mai 
târziu23. 

Alături de Alceu, reprezintă poezia lirică eolică, un tip de artă extrem de personal, 
„deosebindu-se astfel de poezia lirică tradiţională, religioasă sau civică”24, poezie 
menită a fi cântată în faţa unui public. Instrumentul tipic fiind lira, sursele antice spun 
despre Sappho că ar fi inventatoarea „plektron”-ului şi „pektis”-ului, un tip de liră şi 
piesa ajutătoare cu care se ciupeau/băteau corzile, atribuindui-se şi inventarea ritmului 
mixolidian25, câştigănd astfel un loc în istoria muzicii.

În afară de poezie lirică Sappho a mai scris, s-au i-au fost atribuite şi epitalamuri – 
cântece de nuntă – şi poezie elegiacă care însă nu a supravieţuit, şi trei epigrame, care 
este posibil să nu îi aparţină26.

Tot din sursele antice ştim că iubirea era subiectul cel mai des abordat, chiar dacă 
din cele nouă cărţi cât a scris nu s-a păstrat tot, defapt doar două poeme complete au 
supravieţuit, restul fiind fragmente mai mult sau mai puţin complete. Acestea pare-se 

18 După alte surse Scamandronymos, evocare a originilor mitice ale lesbienilor, toţi aceştia 
vorbind dialectul eolic, adus, spune-se, de o parte a aheilor care asediaseră Troia. 

19 Papirusul Oxyrhynchus, 1800, fr.1,din D. Campbell, edit. & trans., The Loeb Classical Library, 
Greek Lyric I, Sappho and Alcaeus, Harvard University Press, Londra, 1990, p. 2-3.

20 Cu un anume Kerkilas, sau Kerkolas, „bărbat foarte bogat” care făcea comerţ cu cei din Andros, 
despre care unii spun că ar fi o născocire a poeţilor comici.

21 D. Campbell, edit. & trans., The Loeb Classical Library, Greek Lyric I, Sappho and Alcaeus, 
Harvard University Press, Londra, 1990, p. xi, de aici înainte prescurtat sub form de LCL.

22 Studiile din sec.XIX şi de la început de sec. XX o descriau pe Sappho ca fiind o matroană 
respectabilă conducând o şcoală de fete.

23 Unele sursele spun că s-ar fi aruncat de pe stânca Leucates, care încă ii poartă numele, din 
dragostea neîmpărtăşită pentru un anume Phaon. Unii spun că defapt era vorba de o altă 
Sappho – o curtezană – tot din Mytilene, tot peoteasă; după parerea unora, este probabil ca 
această „a doua” Sappho să fi fost invenţia vreunui învâţat antic doritor de a proteja reputaţia 
„primei” Sappho, tot aşa cum Phaon şi scrisoarea trimisă de Sappho acestuia au fost inventate 
de Ovidiu.

24 Claude Mosse, Sappho din Lesbos, în Amor şi sexualitate în Occident, G. Duby edit., Artemis, 
Bucureşti, 2009, p. 31.

25 LCL, p.x.
26 LCL, p. xiii.
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că erau recitate în prezenţa unui public feminin, probabil fice ale nobililor ionieni şi 
lesbieni şi nu numai, unele dintre care îi erau probabil şi învâţăcelele şi iubite. O mică 
parte se adresa însă unui public mai larg, lucrări probabil cântate la nunţile din Lesbos.

Opera lui Sappho

Ce s-a păstrat până azi din opera antică a ajuns până la noi pe patru căi diferite, 
fie ca bucăţi de pergament sau papirus – de multe ori atât de deteriorate încât se pot 
discerne doar câteva cuvinte sau silabe – fie ca citări – din cele mai diverse motive 
imaginablie – fie ca inscripţii pe cioburi ceramice – fie scrĳelite, fie scrise cu cerneală. 
Opera lui Sappho a ajuns până la noi pe una dintre aceste trei căi, cu menţiunea că a treia 
modalitate de transmitere s-a înfăptuit o singură dată, ciobul în cauză fiind descoperit 
în Italia anilor ‘30. A patra cale de transmitere a textelor antice a fost editarea până în 
epoca medievală, editare de care doar unele opere şi unii autori antici au beneficiat, 
opara safică nebeneficiind de transmiterea directă, decât în cazul acelor fragmente citate 
în acele lucrări care au fost editate şi în evul mediu.

Până la sfârşitul secolului XIX din opera lui Sappho se cunoşteau doar acele fragmente 
care fuseseră citate de alţi autori antici. Însă începutul secolului XX a fost unul propice, 
numeroase fragmente de papirusuri încă lizibile fiind găsite în Egipt, fapt care a sporit 
numărul de paragrafe şi versuri cunoscute ale multor autori antici, inclusiv Sappho.

De atunci şi până la apariţia tehnicii digitale avansul în cercetarea şi recuperarea 
operei safice au încetinit, însă nu s-a oprit de-a totului. La modul general, având în 
vedere papirologia, îmbunătăţirea modului de utilizare, şi a tehnicilor digitale în sine a 
permis citirea acelor papirusuri care au fost descoperite relativ intacte, însă care nu au 
putut fi citite27, pe de o parte, pe de alta cercetările arheologice au adus la lumină noi 
papirusuri; în mod particular, legat de opera safică, un astfel de papirus a fost descoperit 
în 2004, acesta conţinând un „întreg poem [...] până atunci cunoscut doar ca un fragment 
scurt, mult deteriorat”28.

27 Aici, pe scurt, vom prezenta tehnica de „curăţire” a papirusurilor. Găsim necesară această 
explicaţie întru-cât ideea de a curăţi un fragment de papirus într-o strare oricum deja precare 
poate să nu pară la locul ei. Faptul de a nu putea citi un astfel de papirus rezultă din unul 
sau ambele motive următoare: fie cerneala este prea ştearsă, fie suprafaţa papirusului este 
prea îmbătrânită având un aspect de murdărire iar papirusul prea fragil pentru a fi curăţat 
suficient de bine. În aceste două situaţii tehnica actuală permite o „curăţare virtuală” a papi-
rusului; urmând digitalizării respectivului fragment se procedează la o curăţire graduală, la 
nivel macro – un prim pas constând în marirea contrastului imaginii – urmată de o curâţare 
la nivel micro, pas care merge până la intervenţia pe imagine până la nivel de pixel, pentru 
a renconstitui fiecare literă în parte. Sună complicat, în fapt nu este, necesare find cunoştinţe 
de bază de editare foto şi cunoaşterea literelor/simbolurilor – în acest caz greceşti – pe care se 
lucrează. Un alt plus, la fel de important, este cel de a putea manipula fragmentele în forma 
digitală, fapt ce uşurează reconstituirea paginii/sulului de papirus, menajând în acest fel 
originalele. 

28 Jim Powell, The Poetry of Sappho, Oxford University Press, Londra, 2007, p. 45.
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Pentru a ne referi la caracterul operei sale, citind ce a scris găsim că putem numi ca 
trăsături generale o profundă sensibilitate individuală şi personală, concentrarea pe 
detaliu şi memorie, o câteodată misterioasă alteori jucăuşă ambiguitate a formulării şi 
o rar întâlnită supleţe a metaforei.

Dacă astăzi am putea presupune ca de la sine înţeles caracterul personal al unei 
compoziţii trebuie să ne reamintim că alte genuri nu sunt nici din întâmplare atât de 
personale; este suficient să ne gândim la epic, episoadele care constituie o astfel de 
compoziţie vorbesc nicicând în numele autorului. 

Ca tematică abordată Sappho a scris – atât cât rezultă din fragmentele care au 
supravieţuit – cel mai mult despre iubere, atât iubire heterosexuală, a noua carte care 
cuprindea cântecele de nuntă, cât şi despre erosul dintre femei. Din tonul general se 
deduce despre respectiva comuniate că „înţelegea erosul dintre femei ca fiind ceva 
pe de-a-ntregul afirmativ”29. În recent descoperitul fragment atitudinea şi subiectul se 
schimbă, abordată fiind bătrâneţea, tonul fiind unul nu prea bătrânesc, uşor autoironic, 
dar destul de resemnat şi deloc exuberant. 

Despre tonul vocii lirice uni spun că ar descrie o relaţie mutuală, nu una de „dominare 
masculină şi supunere feminină”30. O astfel de atitudine nu este tocmai la locul ei aici. 
Este prea puţin precaut a crede despre cineva că are experianţa doar a unui tip de trăiri 
– sau a unui număr restrâns – şi că a găsi feluri diferite de a simţi şi a gândi în aceaşi 
persoană nu este cu puţinţă. Este cu totul absurd să credem aşa ceva despre un artist, 
dar aici din nou atingem subiectul personalităţii compoziţionale, subiect asupra căruia 
vom stărui cu altă ocazie.

Oul sau găina?

Asemănătoare ar fi descrierea discursului contemporan legat de formele pe care 
le-a cunoscut poezia în Grecia epocii arhaice. Probabil soluţia este una mai simplă. 
Ţinem să abordăm şi un astfel de aspect datorită schimbării de perspectivă prilejuită. 
Prin această mişcare se speră ca unele aspecte neremarcate anterior să devină cu ceva 
mai vizibile. Privit de sus mărul poate fi rotund, privit din faţă nu tocmai. Dar înainte 
o scurtă recapitulare. 

Dacă „liric” a devenit un termen prin care se desemna un gen literar doar în epoca 
elenistică, având înţelesul strict de poezie lirică, cel mai adesea arhaică, şi dacă „melos” 
era termenul prin care peoţii arhaici îşi desemnau compoziţiile proprii, având înţelesul 
de cântec, tot un sens apropiat de liric, atunci astăzi prin liric putem înţelege atât poezie 
lirică arhaică în cel mai strict sens, cât şi poezie lirică arhaică, elegie şi iambi, iar prin 
melic doar poezie lirică arhaică şi clasică. 

Dacă epicul, elegia, iambul şi poezia lirică arhaică sunt toate genuri de poezie, 
următoarea distincţie se impune: epicul, elegia şi iambul sunt în general poezie recitată, iar 
poezia lirică este poezie, în cel mai strict sens, lirică, care poate fi – şi de obicei era – cântată. 

29 Pamela Gordon, Introducere la Sappho. Poems and Fragments, Stanley Lombardo trad., 
Hackett Publishing Company, Inc., Indianapolis/Cambridge, 2002, p.xxii.

30 Idem, p.xx.
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Pentru a reveni la firul controversei, o părere iniţilă afirma că liricul a urmat epicului, 
şi că apariţia genului liric a reprezentat defapt o trezire a individualităţii31. Critica acestei 
păreri susţine că epicul a urmat liricului, prezentând ca argumente urme ale dialectului 
eolic în epicul lui Homer, fiind vorba de o fază eolică a epicului, existenţa unei similitudini 
între metri eolici şi cei în care au fost scrise Iliada şi Odisea, şi faptul că epicul mai era 
în modă – mai era scris – şi în secolele VII şi VI a.C. Argumente perfect acceptabile. 

Doar că primii reprezentanţi ai tradiţiei lirice eolice sunt Sappho şi Alceu, care scriu 
în jur de 600 a.C., cam la 150, 200 de ani după Homer. Acest dat natural a fost contracarat 
de următorul argument. Sappho şi Alceu şi-au scris opera într-un limbaj vechi, arhaic, 
care păstrează trăsăturile cu vreun secol şi ceva mai vechi ale dialectului eolic, cel care a 
influenţat limbajul epicului homeric. Este cu totul posibil ca timp de aproximativ 200 de 
ani respectivul dialect să nu fi cunoscut schimbări majore, într-adevăr, pe acele vremuri 
viteza internetului ne fiind cunoscută, ritmul vieţii fiind unul mult mai lent decât cel 
actual, în fine, este o afirmaţie cu totul posibilă, chiar dacă nu probabilă.

Tot cei care se opun teoriei conforma căreia liricul a urmat, a evoluat, din epic spun 
despre Sappho şi Alceu că sunt inventivi – pe drept spus, sursele antice susţin această 
afirmaţie, spunând despre ambii că inovează – însă tot aceştia spun, tot despre Sappho 
şi Alceu că „opera lor prezintă elemente neobişnuite în cadrul tradiţiei greceşti, şi că 
probabil reprezintă cel mai conservator grup al poeziei greceşti”32. Din nou o explicaţie 
perfect acceptabilă – deşi poeţii ulteriori par a fi şi mai conservatori, renunţând la o 
parte a libertăţii asumate de cei doi în compunerea ritmului versurilor – artistul poate 
să dea dovadă, printre multe altele, de calitatea de a fi inventiv şi conservator în acelaşi 
timp. În acest caz însă unii ar putea obiecta că teoria ritmului lent al vieţii nu mai stă în 
picioare. Să uităm însă că Grecia acelor timpuri nu era una stagmantă. Să zicem deci că 
ritmul vieţii rămâne unul încet. 

Faptul că epicul scris de Homer manifestă un limbaj cu influenţe eolice, elemente 
metrice care le găsim mai tărziu în poezia lui Sappho şi Alceu, că Sappho foloseşte în 
unele din poemele ei structuri metrice care fac aluzie la hexametrul folosit în Iliada şi 
Odisea – elemente despre care se presupune că sunt mai vechi – şi faptul că se mai scriau 
lucrări epice şi în perioada în care compuneau Sappho şi Alceu nu înseamnă nepărat 
nici că liricul a evoluat din epic, nici că Sappho a făcut aluzie la tradiţia homerică – deşi 
recunoaştem că aceasta este o posibilitate extrem de tentantă – nici măcar că epicul a 
evoluat din liric. Înseamnă pur şi simplu că cele două specii au elemente comune. Dacă 
vrem cu orice preţ să explicăm acestă situaţie, pe lângă distanţa în timp între cele două 
tradiţii, trebuie să luăm în calcul şi un alt element. Scrisul. Fixarea în scris schimbă 
procesul de creaţie. Vom spune doar că ajută la clarificarea unor probleme de stil, însă 
aceasta este o discuţie aparte asupra cărei vom reveni cu altă ocazie.

31 Mai pe larg în Felix Budelmann, Introducere la TCCGL, p. 14.
32 Luigi Battezzato, Metre and Music, în TCCGL, p. 134; în acest caz cum putem fi siguri că opera 

lor nu este în fapt o prelucrare a unei tradiţii mai vechi, fapt care nu ar însemna oare că avem 
de-a face oricum cu un gen literar mai nou decât epicul homeric? 
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Trebuie deci să presupunem că ambele au cunoscut forme orale; defapt din contră, că 
ambele sunt succesoarele unor forme orale care nu au supravieţuit introducerii scrisului. 
Fie că alegem să vedem aceste elemente eolice în epicul homeric ca importuri sau ca 
vestigii trebuie să avem în vedere faptul că formele pe care le avem în scris pot să difere 
de cele orale, aceasta fiind o tendinţă naturală, observabilă şi în soietăţile în care scrisul 
nu joacă un rol major.

Oricum ideea de a căuta „evoluţii” în acest caz este aproape ca şi când am spune că 
Beowolf a evoluat din Sonetul 114, sau mai rău, invers. Nu ar fi oare mai rezonabil a 
presupune că avem de-a face cu două tradiţii literare care au evoluat în paralel, fie chiar 
şi dintr-un trunchi comun?

Însă nu aici dorim a ajunge, nici aici a ne opri. A nara este mai uşor decât a fi concis, 
suplu şi tăios în exprimare. Este mai uşor a descrie un lucru în o pagină decât a gâsi 
cinci cuvinte care să îl descrie complet, iar situaţia se complică atunci când avem de-a 
face cu ceea ce nu se poate descrie decât vag, sau deloc. Dat fiind acest fapt este mai bine 
să vedem astfel de forme – în acest caz cele lirice – ca reprezentând forme diferite de 
expresie artistică, fără a încerca să le punem în vreo relaţie de subordonare cu alte forme 
poetice. A face astfel înseamnă a risca a spune că epicul reprezintă copilăria scrisului şi 
că lirismul adolescenţa, imagine nu tocmai exactă. Un exemplu ar fi edificator.

Dacă am asemui poezia, în toate fromele sale unei acuarele, diverse acuarele produse 
de diverşi practicanţi ai genului ar varia în funcţie de îndemânarea avută, dar şi de, în 
parte, efectul final dorit. Asemuim poezia tehnicii numite acuarelă deoarece oricine 
o poate aborda. Nu toată lumea o poate stăpâni. O acurelă presupune o structură 
bine definită şi câteva tuşe bine puse, sugestive, orice revenire riscând a deteriora 
transparenţele atât de caracteristice aceastei tehnici. Poezia lirică este asemenea unei 
acuarelă, o bază – o emoţie – şi câteva tuşe sugestive – versurile uneori tăioase, alteori 
suave ale operei safice în cazul nostru. 

Acesta este filtrul prin care trebuie să înţelegem liricul, şi anume, ca o formă de 
exprimare rafinată, extrem de solicitantă din punct de vedere verbal, emoţional, 
compoziţional şi de multe ori chiar şi intelectual.

En vogue? 

Abordăm şi acest aspect datorită faptului că şi atitudinile faţă de subiectul cercetat 
se constituie în instrumente importante ale cercetătorului, în sensul în care atitudinile 
influenţează nu doar abordarea unui subiect sau altul, ci şi felul în care este abordat şi 
desigur şi interpretarea dată atât dovezilor cât şi rezultatelor finale.

A scăpa din vedere un aspect sau altul este ceva cât se poate de rezonabil. Însă de aici 
până la a presupune că „este intuitiv improbabil ca lucrările de mare întindere epice să 
fi fost create înainte de poeziile lirice scurte”33 este tocmai aşa cum este intuitiv probabil 
ca această afirmaţie să aparţină unei concepţii tributare teoriei evoluţiei formelor de la 
simplu la complicat fără a ţine cont de etapa finală a unei asemenea secvenţe evolutive, şi 

33 Felix Budelmann, Introducere la TCCGL, p. 15.
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anume că după atingerea gradului cel mai înalt de sofisticare urmează – deşi nu în mod 
necesar – o rafinare a respectivului obiect până în punctul în care acesta atinge froma 
cea mai potrivită îndeplinirii respectivei sarcini. Mai pe scurt, ne referim la adaptarea la 
perfecţie a formei la funcţia avută în vedere, proces care de cele mai multe ori implică 
renunţarea la „ornamentele” în surplus. Pentru a ilustra, întâi se învaţă descrierea, 
apoi comparaţia şi sinteza, şi doar apoi se poate spera la atingerea conciziei şi supleţei 
necesare unei metafore34. 

Cât despre semnificaţia peoziei lirice ca dovadă a conştientizării de sine a grecilor, 
aceasta este o trezire a identităţii individuale, chiar dacă nu aşa cum intenţiona Snell. 
Aceasta trebuie înţeleasă ca parte a „miracolului grec”, ca un interes tot mai profund 
pentru om ca fiinţă, tendinţă prezentă şi în artele vizuale unde se face simţită prin o 
liberalizare, o eliberare de canoanele artei orientale.

Este aceasta lumina în care trebuie să vedem poeţii lirici. Că au avut în minte şi un 
public atunci când au scris – sau rescris – poemele este de la sine înţeles. Forma, coerenţa, 
şi respectarea canoanelor demonstrează clar acest fapt, însă fructul impulsului creator 
este parte a autorului, tot aşa cum şi trăirile care au generat sau stimulat impulsul sunt 
parte a poetului. Încercâm deci a spune că nevoia, sau obligaţia, mai mutl sau mai puţin 
contemporană, de a fi cu orice preţ „pe placul publicului” era o condiţie necunoscută lor. 

A gândi în termeni atât de categorici înseamnă a proiecta situaţii prezente, cum ar 
fi situaţia din industria muzicii, în trecutul îndepărtat. Chiar şi în ziua de azi a scrie, a 
crea pentru public este un compromis, nu un prilej în sine. Pentru poetul antic nu exista 
presiunea exercitată de editor sau manager, cei drept erau altele, subzistenţa artistului 
ne depinzând de redactarea următorului best-seller. Impulsul creator este de fiecare 
dată al poetului, doar cel care nu l-a experimentat poate să propună cu atât de multă 
uşurinţă un asemenea compromis.

Cât despre idea unei „culturi a cântecului [...] în care toată lumea cântă, iar cântecul 
este un mĳolc de expresie a ceea ce contează la fel de mult pe cât este şi o fromă de 
reprezentare”35 este o afirmaţie cu totul rezonabilă – filipinezii şi triburile africane o 
demonstrează – însă nici în acest context nu toţi membrii unei astfel de comunităţi 
cunosc un astfel de impuls, şi chiar şi dintre cei care îl cunosc, nu toţi îl pot exterioriza 
în forme suficient de coerente, procesul de creare păstrând un grad mai mult sau mai 
puţin ridicat de individualitate. În cel mai bun caz o astfel de societate – Grecia epocii 
arhaice după părerea unor fiind o astfel de societate – a găsit rezolvarea unei eterne 
probleme sociale, a găsit că are loc suficient şi pentru bard. 

Ceea ce încercăm a spune este că nu vrem a cădea în capcana care este moda. Dacă 
în timpuri recente accentul în cercetarea poeziei lirice a căzut pe „rolul avut în cadrul 
comunităţilor arhaice şi clasice”36, această tendinţă nu trebuie presupusă a fi aplicabilă 
sau potrivită tuturor poeţilor în chestiune. 

34 Dacă ţinem cont de acest aspect avem, printre altele, şansa de a înţelege şi menirea artei con-
temporane, desigur, dacă aşa ceva este posibil.

35 Felix Budelmann, Introducere la TCCGL, p. 15.
36 Ibidem
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Dacă însă toate aceste încercări sunt defapt menite a distrage atenţia de la faptul că nici 
până acum studiul poeziei lirice nu a permis „descoperirea” motivelor şi mecanismelor 
impuslui creator, atunci, acest fapt înseamnă că răspunsurile căutate au trecut pe sub 
nasul respectivilor cercetători. Sunt atât de simple încât se înţeleg de la sine...asta dacă 
„simţi” impulsul.

Cercetare sau Interpretare? 

De aici în colo urmează o scurtă analiză a unor fragmente ale operei safice. Concluziile 
vor fi exprimate la finalul analizei.

Sa fr. 2 LCL/ 6L/ 2P pare a fi, deşi nu în mod necesar, un poem în patru strofe. 
Descrierea cu care începe fragmentul are atmosferă, are stil, artista a surprins – atât cât 
se poate în cuvinte – textura unei dumbrave sacre. Dacă descrierea iniţială lasă impresia 
că evocă elementele unui peisaj diurn, aceasta este clarificată prin „luciul frunzelor pe 
care feericul somn coboară”, imagine extrem de plastică şi sugestivă, luciul în cauză 
fiind cel care îl au primele frunzele mature ale sezonlui în lumina lunii; unii ar propune 
poate lumina unor făclii, probabil atunci ar fi fost o altă formulare. 

Acest moment nu este unul stabil calendaristic, dar are loc cândva între primăvara 
târzie şi insinuarea verii, imagine care explică şi alăturarea trandifirilor şi florilor de 
primăvară37; deşi, probabil această imagine este una uşor forţată, gest născut din dorinţa 
de a exprima un sentiment extrem de nuanţat precum cel care întruneşte vitalitatea 
debordantă a primăverii cu vigoarea, încă nu sufocantă dar, atotcuprinzătoare atât de 
tipică verii. O astfel de sofisticare nu trebuie să surprindă, căci unele sentimente sunt 
cel mai bine înţelese atunci când comparate cu momente ale zilei sau unele anotimpuri, 
momente în care stări similare pot fi trăite pe de o parte, iar pe de alta este un mod mult 
mai estetic de a exterioriza o stare interioară, mergând pe idea „ce simt eu acum este 
întocmai cum este natura”, sau un raţionament asemănător.

Poemul este o invocare a Venerei – aici numită Cypris – proiectarea imaginii având 
rol de a întări şi de a da o direcţie invocaţiei, invocarea zeiţei având un rol cât se poate 
de pragmatic, favorizarea unei ocazii de a petrece. Putem presupune că, dat fiind faptul 
că aceast eveniment are loc în dumbrava sacră a Afroditei, dânsa fiind şi invocată ca 
stimulent şi agent de menţinere a atmosferei, respectivul eveniment are ca element 
principal erotismul în toate formele sale – fie că vorbim, la un capăt al axei, de prietenie, 
fie la cel opus de dragoste. Tonul general dă impresia unei inimi uşoare, netulburate, iar 
faptul că nectarul este menit mai multora, sugerează o adunare „între fete”, indiferent 
de ce conotaţie dăm acestei interpretări.

Astfel poezia trebuie văzută ca dublă invocaţie, pe de o parte invocare zeiţei, pe de alta 
invocarea acelui anotimp şi acelei stări atât de propice manifestării şi implinirii iubirii. 

Sa fr.16 LCL/ 31L/ 16P

37 Trandafirii neînflorind – nici că avem în gând rugi, măceşi sau soiuri cultivate – decât, cel mai 
devreme, la sfărşitul primăverii, cândva la sfârşit de mai.
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Acest poem este relativ problematic, ultima parte fiind în mare parte pierdută, prima 
parte şi mĳlocul fiind însă suficient de bine păstrate pentru a oferi o imagine destul de 
coerentă a logicii interne a textului.

Primele trei strofe sunt aproximativ complete, din a patra păstrându-se cam jumătate, 
a cincea fiind în mare parte de faţă, din a şasea păstrându-se doar două versuri, şi acestea 
incomplete, a şaptea fiind pierdută complet, iar din a opta păstrându-se doar presupusul 
ultim vers, şi acesta incomplet. 

Primele cinci strofe luate împreună prezintă continuitate, având şi o bună rezolvare – 
fapt ce a invitat pe unii să presupună că ar putea fi vorba de două poeme, unul de cinci 
iar altul de trei strofe – însă, luate împreună cu celelalte trei versuri care supravieţuiesc 
ar putea să constituie un poem lung de opt strofe. 

Dacă în prima strofă auzim vocea înţelepciunii dată de experienţă spunând că cel mai 
frumos lucru de pe „negrul pământ” este acela „care-l iubeşti”, în a doua şi a treia ne 
este oferit exemplul celebru al Elenei a Spartei care îşi abandonează extrem de comoda 
viaţă din Sparta în favoarea lui Paris – cel mai frumos lucru de pe pământ al Elenei – a 
patra în sfârşit dezvăluind sursa acestei experienţe, şi anume Anaktoria, cea care „nu 
mai este aici”, probabil cel mai frumos lucru pentru Sappho la acea dată, strofa a cincea 
confimând că este într-adevăr astfel, strofa încheindu-se prin revenirea la o similitudine 
a imaginii iniţiale, iar acest moment marcând punctul culminant al poemului, atunci 
următoarele trei ar oferi rezolvarea acestei situaţii şi din punct de vedre compoziţional, şi 
din punct de vedere emoţional. Această rezolvare urmând în plan artistic acest fir: a şasea 
strofă prilejuieşte realizarea faptului că degeaba ar vrea, Sappho şi dacă ar putea să dea 
armata Lydiana în schimb, tot nu ar putea să o revadă pe Anaktoria, gândind probabil 
că „este imposibil să se întâmple”, dar că „omenirea” nu poate decât „să se roage/să 
năziue să împărtăşească” aşa fel de trăiri – de a avea experienţa celui mai frumos lucru 
de pe pământ – pentru ca în a şaptea strofă să găsească o oarecare consolare în faptul 
că vor mai fi şi altele, pentru ca poemul să îşi găsească rezolvarea într-un ton optimist, 
găsind un nou „cel mai frumos lucru de pe pământ” în mod „neaşteptat”. 

Această schemă – s(strofa)1/început, tensiune 0 – s2 şi 3 acumulare de tensiune – s4 
punct culminant/tensiune maximă – s5 manifestare dezlănţuită a regretului/eliberarea 
tensiunii – s6,7 atenuare, acceptare şi resemnare şi consolare/revenire la stare normală – 
s8 încheiere optimistă/tonus pozitiv – o regăsim şi în prima din cele două poeme care au 
ajuns întregi până la noi, Sa fr. 1LCL/ 1L/ 1P, Imn Afroditei, însă doar în şapte şi nu 8 strofe. 

Sa fr. 35 LCL/ 15L / 35P
Referitor la supleţea metaforei lui Sappho, fr. 35 este extrem de ilustrativ : „ori Cipru, 

ori Paphos, ori Panormus pe tine [te reţine]”.
Cât de frumos spus. Cipru şi Panormus (probabil Palermo de azi) sunt capete ale 

„lumii pentru un grec insular”38 din epoca arhaică, iar la Paphos, în Cipru, era un cult 
al Afroditei.

38 Pamela Gordon, Introducere la Sappho. Poems and Fragments, Stanley Lombardo trad., 
Hackett Publishing Company, Inc., Indianapolis/Cambridge, 2002, p.viii.
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Cât de întrebător, fie iubitul – căci doar un bărbat ar avea de ce să se afle atât de 
departe şi Sappho să aibă motiv să îi aştepte reîntoarcerea – este atât de prins în alte 
treburi – cu război, sau probabil comerţ – fie este prins de o altă, sau un altul, mai tânăr. 
Ştiind că Sappho avea un frate, Charaxos, care îşi ocupa timpul cu comerţul pe mare, 

unii ar spune, pe bună dreptate, că Sappho pe Charaxos îl aşteaptă. 
Tonul general, dacă se poate aşa ceva aici, este unul care exprimă o acceptare, 

nici de cum o resemnare, a unei situaţii nu tocmai pe placul lui Sappho, situaţie de 
a cărei natură pare a fi perfect conştientă. Ştim că Cipru putea fi pe ruta spre Egipt 
– gândindu-ne că până de curând navigatul era mai degrabă făcut aproape de ţărm 
– acolo unde fratele ei era prins în vrăjile unei anume Doricha sau Rodopis. Însă pe 
lângă această aşteptare o notă abia perceptibilă de dor pare a se face simţită, dor în 
nici într-un caz de frate.

Desigur, poate mâine la prânz vor anuţa la radio că un nou papirus conţinând un 
fragment din opera lui Sappho a fost descoperit cine ştie pe sub care dună de nisip şi 
toată această interpretare va ţine de domeniul istoriei, dar scopul nostru a fost atins. 

Supleţea metaforei safice fiind, probabil,motivul pentru care Solon a cerut să-i fie 
spus „acel cântec de’a lui Sappho...ca să poată să’l înveţe şi apoi să moară”. 

Sa fr. 57 LCL/ 38L/ 57P
„ce ţărăncuţă ţi-a sucit minţile[...]/ înveşmântată’n pânză de sac [...] ne ştiind nici 

măcar a’şi trage zdrenţele peste glezne”. Despre acest fragment s-a spus că este unul 
care atestă natura aristocratică şi mai ales dominantă a lui Sappho. 

Tonul acestuia nu trebuie văzut neaparat ca fiind dominant şi aristocratic. Pare mai 
degrabă a exprima nedumirirea, şi ceva dezgust, pentru refuzul rafinamentului „safic” 
în favoarea pregnantei vitalităţii rustice, aproape ca o „rebeliune adolescentină”, precum 
refuzul unui adolescent de a asculta muzica clasică impusă de părinţi. 
Ştim că este o chestiune de rafinament safic şi nu altceva datorită menţionării a 

două lipsuri ale concurentei lui Sappho. Primul neajuns al acesteia face referire la 
natura sa grosieră. Dacă numind-o pe adversară „tărăncuţă” nu este sufiecient, prin 
sublinierea faptului că aceasta poartă veşmintele specifice lumii rurale – grosolane, aspre, 
potrivite derulării sarcinilor specifice – este subliniată natura grosieră a manierelor sale 
în particular şi a felului ei de a fi în general. Formulare care ne aduce la al doilea neajuns 
al concurentei, şi anume lipsa crasă de finieţe, exprimată prin incapacitatea respectivei 
de a se dezbrăca într-un mod plăcut, favorabil stimulării sau întreţinerii unei atmosfere 
încărcate erotic. Aptidudine probabil stăpânită la perfecţie de Sappho, având în vedere 
dispreţul care reiese din ultima parte a fragmentului. 

Dacă este atât de necesar să găsim un ton aristocratic în acest fragment, îl putem 
găsi, găsind şi unul dominant, la urma urmei ar fi de aşteptat aşa ceva din partea unui 
aristocrat, însă nuanţa principală pare mai degrabă a fi indignarea care ar putea-o simţi 
un aristocrat părasit de iubit pentru o ţărăncuţă.
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În loc de concluzii

Este mai uşor să îţi asumi o părere decât să îţi formezi una proprie. Dacă iniţial 
caracterizarea femeii ca fiind scoasă din sfera publică, supusă şi închisă în gineceu 
părea a fi aproape de realitate – având în minte cei drept scrierile atenienilor epocii 
clasice – această descriere pare a se potrivi mai mult doar contextului atenian clasic, 
restul spaţiilor eline cunoscând alte evoluţii. În mod particular, nici Sappho nu pare a 
fi fost croită după acest tipar.

Contrar aşteptărilor, ce izbeşte chiar de la prima lecturare a poemelor este ceea ce 
se constitue în caracterele generale al corpusului safic, şi anume maturitatea percepţiei 
safice şi actualitatea trăirilor şi exprimării acestora, într-un mod atât de surprinzător 
încât despre unele vine cu greu a crede că sunt vechi de mii de ani. 

Alegem acestă formulare datorită meritului poetesei. Trăirea este conştientizată. 
Sappho îşi înţelege propriile sentimente, nu este deloc confuză în legătură cu ceeace 
simte, este lucidă în explorarea şi descrierea stărilor prin care trece, în consecinţă şi 
materializarea trăirilor, verbalizarea lor deci, este asemenea, adică fluidă, lipsită de 
impresia unei angoase postmoderniste atât de la moda astăzi. 

Concentrarea pe detaliu şi memorie în ciuda aparentei lor funcţii descriptive nu au 
neapărat menirea de a creiona vreun fir al evenimentelor sau de a descrie unele trăsături 
fizice pentru plăcerea sau informarea publicului, ci, mai ales când avem de-a face cu 
o persoană, au rolul de a ajuta autorul să rememoreze, să retrăiască respectivele stări, 
uneori chiar să le clarifice şi să le fixeze, aceste două aspecte ale compoziţiei safice – şi 
nu numai – fiind parte a mecanismelor care fac din fructul impulsului creator pe de o 
parte un ritual, pe de alta prilejuiesc o manifestare a sacrului, aproape întotdeauna cu 
rol de alinare, menţinere, retrăire a cauzelor care au stârnit impulsul creator. Iată de ce 
Marguerit Yourcenar s-a concentrat atât de mult pe detaliu şi memorie când a rescris 
varianta moderă a operei safice. 

Uneori e atât de ambiguă, iar ambiguitatea are atât de multe motive de a fi acolo unde 
este încât, pentru a nu complica prea mult lucrurile, ar fi mai bine să ne oprim asupra 
unui singur aspect. Aceasta permite identificarea practic a oricărui membru al publicului 
cu mesajul respectivei compoziţii. Este o trăsătură atât de importantă pentru succesul 
autorului datorită nevoii de a avea un mesaj la care publicul să poată reacţiona, fapt 
care la rândul său oferă operei posibilitatea de a urca prin diferite epoci. 

Asupra supleţei metaforei prea mult nu avem ce stărui. Supleţea metaforei – în 
acest context cu sensul de a fi o structură literară care curge, care nu obstrucţionează 
lecturarea/recitarea/cântarea textului, şi care este totodată rafinată stilistic – este dată 
pe de o parte de experienţă compoziţională, pe de alta de maturitatea compoziţională, 
fiind specifcă fiecărui autor în parte. Câteodată ironică, alteori extrem de colorată sau 
total neaşteptată, aceasta este parte a personalităţii compoziţionale safice. Asupra ideii 
de personalitate compoziţională vom reveni cu altă ocazie.

Ca artist Sappho face dovada rafinării artistice prin imaginile ales, poate ului 
prin sofisticarea şi supleţei metaforei, surprinde prin ritmarea şi rezolvarea tensiunii, 
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emoţionează prin concizia expresivităţii, taie prin incisivitatea intelectului, trăsături care 
în cele din urmă explică perenitatea creaţiei sale.

Este liberă a iubi după cum pofteşte – fie că iubeşte fete prin dumbrăvi sacre sau 
aşteaptă vreun iubit de peste mări – mai mult, iubeste mult şi din toată fiinţa ei, şi făcând 
astfel nu se simte deloc jenată. Nici într-un caz nu pare a fi constrânsă să petreaca mai 
mult timp decât ar fi avut nevoie în gineceu. Este bine educată, gândeşte bine, vorbind 
cât de liber îi este ei pe plac, şi cu toate acestea acceptată fiind ca atare de comunitatea 
ei, şi apoi şi de alţii.

Faptul în sine, că Sappho a scris şi că a şi fost apreciată de contemoranii săi sufcient 
de mult ca generaţiile ulterioare să o numească a zecea Muză, spune multe despre cum 
a fost percepută, şi deci multe despre acea lume care i-a acceptat arta. Faptul că Sappho 
scria şi citea într-o epocă în care puţini erau cei alfabetizaţi susţine, aşa cum şi sursele 
antice arată, aparteneţa la păturile superioare. Ori, cum putem descrie o astfel de femeie 
ca fiind marginalizată? Cum putem descrie o astfel de civilizaţie ca fiind una în care 
femeia este marginalizată? Aici se impune o nuanţare. Una este marginalizarea, alta 
excluderea de la anumite tipuri de drepturi. 

Că femeile erau exlcuse în anumite contexte, de la anumite drepturi politice, poate fi 
luat ca un dat natural al lumii greceşti, însă ar fi greşit să îl considerăm o regulă de aur39. 
Această excludere are o explicaţie cât se poate de simplă, dacă avem în minte că în mintea 
unui grec puterea politică – şi democraţia în cazul atenienilor – erau legate de virilitate, 
de bărbăţie, care la rândul lor erau legate de, şi se explicau prin, nevoia posedării acestor 
trăsături de cei care urmau a apăra cetatea într-un conflict armat. Femeile erau exlcuse 
de la drepturile politice pentru că nu erau văzute ca fiind suficient de robuste pentru a 
răzbi într-o gloată precum era cea rezultată din confruntarea a două armate.

Pentru a ne referi puţin şi la altele decât Sappho, a pune problema atât de tranşant 
încât a spune că femeile erau exlcuse de la chiar toate drepturile politice înseamnă a 
exagera. Femeile în Grecia antică, de altfel precum bărbaţii, beneficiau de un număr de 
drepturi politice la ele acasă, şi anume erau cetăţenele cetăţii în care s-au născut40, drept 
de care cetăţenele altor cetăţi nu beneficiau. Această diferenţiere era făcută de grecii 
epocii clasice, Eschine discriminând între femeile cetăţene şi necetăţene, spunând că 
prostituţia nu se potriveşte nici măcar unei femei, decât în cazul în care aceasta este o 
străină sau o sclavă. Putem presupune că această atitudine s-a cristalizat, ca multe altele, 
în epoca arhaică, dat fiind că ştim de norme care reglementau relaţiile dintre cetăţeni 
şi „prieteni” din alte cetăţi. 

39 Tot un dat natural al lumii greceşti poate fi considerată lipsa cronică de coerenţă în materie 
de practici politice ale polisurilor. Sparta fiind cel mai elocvent exemplu în acest caz. Femeile 
spartane aveau drepturi economice şi funciare sporite – moşteneau mai mult de la părinţii lor 
decât contemporanele lor ateniene, de la întregi moşii la diferite sume de bani – iar ca rezultat 
natural al acestor drepturi sporite era şi influenţa politică sporită.

40 Poate că nouă astazi ne scapă din vedere faptul că a fi soţie de cetăţean cu drepturi depline 
poate să însemne asigurarea mĳloacelor de subzistenţă într-o lume în care existenţa oricum 
era precară.
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Pentru a ne referi la un aspect mai lumesc, femeile erau responsabile cu regenrerarea 
socială. Oricât de misogini să fi fost poeţii comici, nu ar fi prea mult să credem că un 
factor atât de important ar fi fost marginalizat atât de mult pe cât ar vrea unii să credem? 

Că femeile erau mai puţin prezente în sfera „publică”41 nu este un fapt incert, însa 
de aici până la a spune că erau complet excluse, este cale lungă. Mai mult, un aspect 
aparte trebuie avut în vedere. 

Este cu totu posibil ca femeile să nu fi fost interesate de treburi privind afacerile 
externe sau războiul, nici măcar Sappho nu dă semne de astfel de interese. Poate ar trebui 
să ne întrebăm dacă nu cumva femeile nu vedeau această împărţire a sferei de activitate 
ca o excludere. De ce am crede că idealurile lor erau aceleaşi cu ale unei femei dintr-o 
societate de tip vest european?42 Ducerea unui stil de viaţă mai retras – în sensul că nu 
participau la vot şi altele asemenea – ar putea foarte bine indica găsirea unei meniri în 
viaţa gospodărească, în acest caz Sappho fiind acel exemplu prin care s-ar demonstra 
posibilitatea de a alege şi o altă viaţă decât cea domestică.

Că astfel de idealuri au fost cultivate de greci, şi că motivele nu sunt clare este o 
altă chestiune. Răspunzând la aceste întrebări vom rezolva două chestiuni încă actuale.

Pentru a reveni la Sappho, condiţia ei ne sugereaza un lucru pe cât de simplu, pe 
atât de important, mai ales pentru cei care privesc trecutul prin prisma interpretării 
feministe. Sappho se simţea bine in pielea ei chiar şi scriind în felul în care a scris, chiar 
şi scriind despre lucrurile care a scris. Postura nu pare a fi una incomodă din punct de 
vedre social, decât poate sentimental, atunci când obiectul pasiuni sale nu îi este aporape. 
Urme ale unei presupuse constrângerii sociale nu se fac simţite, oprimarea nefiind la 
ea acasa în opera safică. 

Dacă aceste vicisitudini sociale ar fi fost atât de marcante, în vreo formă sau 
alta, Sappho s-ar fi plâns de ele. Fie că ar fi luat forma unei clare exprimări a acestor 
nemulţumirii, fie, mai în ton cu felul ei de a scrie, ar fi luat forma unei satire. Este puţin 
probabil ca un artist să nu se plângă măcar o singură dată de astfel de constrângeri, mai 
ales că nu ar fi fost singura în a proceda astfel. 

În acest caz, pentru a nu desconsidera măcar o parte din aspectele legate de acest 
fapt, nu putem decât alege între două posibilităţi. Fie putem preupune că ce şi cum a 
scris Sappho era parte a unei tradiţii literare, fie că Sappho, excepţia de la norma socială, 
a fost acceptată datorită unei mai mari deschideri a societăţii din care era parte. Oricare 
dintre cele două variante, sau combinaţie dintre acestea, alegem, situaţia lui Sappho pare 
a fi fost considerată dacă nu normală, atunci cel puţin nu ieşită din comun.

Acest fapt la rândul său ne pune în faţa unui scenariu aparte, dar nici de cum singular 
în istoria scrisului istoric. Drama femeii în Grecia antică este o drama a prezentului. 
Proiectarea situaţiilor prezente în trecut nu este un lucru care să nu se fi mai întâmplat, 

41 Facem aici o critica a felului de a scrie nord american care prea tinde să extremizeze fenomele, 
indiferent de ce domeniu sau ştiinţă avem în vedere. 

42 De ce anume am crede că şi atunci singura valoare era cea economică, banul? Mai mult, nici 
azi, pentru unii aceste drepturi şi valori nu sunt scopul suprem în viaţă.



203

nici măcar felul de a scrie istorie nefiind scutit de astfel de experienţe. În mai puţine 
cuvinte, poate că cea traumatizată nu este femeia epocii arhaice, ci percepţia imaginii 
acesteia de câtre contemporani. 
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